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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(87) 

 لكريمموجز اآلراء المتقابلة في حجية الظنون المتعلقة بالقرآن ا
إىل املشللهور مللن حكيللة لانللة الظنللوو النقليللة ولللو لاحمللل  يف  ايللة  مقابللا الللرأذ الللهذ حملسللبه ايقلل  ا للروذ وفييي 

 الضعف، تقع اآلراء التالية:
بأحملفسللها بللا بضللميمة تفسلل  منهللا رأذ األخبللاريني بعللدم حكيللة اللواهر ال تللاب ألهبللا ت يقصللد اللا اسللتفا ة املللرا   -أ

 أها الهلر.
الواهر ل وهبللا، أو الحتملال لوهبللا، ملن املتشللااا  لملا سللب  ت يعتربهلا أدللال   سليد دلدر الللدين ورأذ ال -ب
 .(1)تفصيله

 وفعله وتقريره بعد الرجوع لألئمة  الحكيم: حجية قوله 
الهذ طرح رأيا  جديدا  يف املسألة وهلو علدم حكيلة حلا الواهر للالم  ويقع رأذ السيد حممد تقي احل يم  -ج
أحاطوا خباده وعامه وحملاسخه ومنسوخه.. اخل  ولوهبم الهينمستو ع علمه  همإال بعد الرجوع لعرتته باعتبار  الرسول 
يف تبليل  األح لام، بلا مطلقلا ، ل لن  يف حبث لالمي يقصد به إثبلا  عصلمة األئملة  هها الرأذ وإو طرح وهو 

يف وإعللا ة الرتتيلل  ملله مللع بعللا اويضللاح والتطللوير جللوهر لالملله أدللو  يطللرح رأيللا  جديللدا  نيمللا  للن نيلله.. وملخلل  لال
 ضمن احلقائ  التالية:

 ونعله وتقريره، حكة، يف تبلي  األح ام. قول الرسول  وأيف ال شك  حملهأ :ىلاألو 
 .هو حصول الوثوق بقوله  ،ي يف التبل املنشأ العقلي للقول بعصمته  وأ الثانية:
 إو ت ي لن ألثلرهم بلا علامتهم يفقلدووالنلا   لثل  ملنل بعصمته مطلقا ، إذ  يدعوحملا إىل القو  املنشأحملفس  وأ الثالثة:
والعائليلللة والشخصلللية،   جتماعيلللةاوإذا وجلللدوه  طلللم يف األملللور األح لللام إبال للله  أحياحمللللا  يف هئلللخطبللله يف علللدم وثلللوقهم 
 .، على ما زعموهمثال  وتلقيحه تأب  النخا  عن هبيه  لحديث

للليس ول للن ، هللي مقصللده األسللا  الميللة أيضللا  يف آخللر البحللث لأخللر  املقللدمتاو لالميتللاو، وسللتأة مقدمللة نهاتللاو 
 :اآلتية املقدما  األدوليةبعا وإمنا ال الم يف  معقو ا  ألجلهماال الم اآلو 
)لاو يعتمد القرائن املنفصلة لاستعمال املخصصا  واملقيدا  لعموماته ومطلقاته والناسخ لبعا   حملهأ الرابعة:

                                                           

 .151ص 1( وأيضا  نرائد األدول ج68يراجع الدر  ) (1)
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 .(1)ما احملتهى أمد مصلحته من أح امه(
 مرآة  ا. حينئه   مرا ة باورا ة اجلدية وال ت وو اورا ة االستعمالية حني ددورها عليه: نظواهرها ت ت نأقول: و 

 وأفعاله وتقاريره ِقّلة المطلعين على أقواله 
ف  قلال: )وطريقتله يف التبليل  ليل ، ةعلاقليللة ة ل لاملطلعلني عليهلا للاحملوا ق   وأنعله وتقريره يشلارلاو قولله يف  وأ الخامسة:

لاحمل ؟ ألاو جيملع النلا  مجيعلا  عنلدما يريلد أو يقلول أو يفعلا أو يقلر أملرا  يتصلا بشل؟وو التشلريع؟ وهلا ملن املم لن لله 
حملتصلوره عنلدما يريلد أو يبلل  ملن طريل  القلول نهلا و ننلا تصلوره عنلد الفعلا أو اوقلرار؟ أذ إذا أرا   وأذلك؟ وإذا أم ن 
سلتقول بللالطبع: ال وإمنللا   ؟ميللعم نفعلا مللا يريلد نعللله أو أقلر مللا يريلد إقللراره أملام اجلالنلا  للهلل عَ مَجَلل، قلر  أو يفعلا شلليئا  أو ي

 .(2)لاو يبل  على الطرق املتعارنة لأو يصدر احل م أمام نر  أو نر ين وه؟الء ي وحملوو الواسطة يف التبلي (
نلا  واللرواة ليشلهدوا لاو لث ا  ما يقضلي بلني اثنلني، وقضلاكه ح لم، نهلا للاو يسلتدعي ال   حملهأويوضحه  أقول:

لثلل ا  مللا    حملللهأ، لمللا ؟ني ل  املتقاضللي يتواجللدذللك، أم لللاو ي تفللي رللن حضللر وقللد ي لوو واحللدا  ال ألثللر بللا قللد ال 
ت ي للن يسللتدعي النللا  عنللد لللا نتللو ، للل ووا عنلله لالملله، وقللد ي للوو  حملللهألللاو يسللتفتيه شللخ  نيكيبلله ومللن البللديهي 

 .مطل أو  عام  ل ا  دمقي  أو  صا  خمص  الصا ر منه قد ي وو لما  ،طلقا  ح ما  عاما  أو مال الم الصا ر منه 
ابن حزم )"وال خالف بلني للا ذذ عللم بشليء ملن أخبلار اللدحمليا،  ب الماستشهد على النقطة اخلامسة   حملهإمث 

ملل؟منهم ولللانرهم، أو النللا دلللى اهلل عليلله وآللله لللاو باملدينللة وأدللحابه مشللا يا يف املعللاه، وتعللهر القللو  عللليهم جلهللد 
لعلليب باحلكللاز، وأحمللله دلللى اهلل عليلله وآللله لللاو يفللا بالفتيللا وح للم بللاحل م حبضللرة مللن حضللره مللن أدللحابه نقلل ، وأو ا

احلكللة إمنللا قاملل  علللى سللائر مللن ت حضللره دلللى اهلل عليلله وآللله بنقللا مللن حضللره، وهللم واحللد أو اثنللاو" ويقللول أيضللا : 
ا أنلا بالفتيلا أو إذا ح لم بلاحل م جيملع للهلك مجيلع ملن باملدينلة "وبالضرورة حملعلم أو النا دلى اهلل عليه وآله ت ي ن إذ

هها ما ال شك نيله، ل نله دللى اهلل عليله وآلله للاو يقتصلر عللى ملن حبضلرته ويلر  أو احلكلة رلن حضلره قائملة عللى ملن 
 واستنتج من ذلك احلقيقة التالية وهي: (1)((3) اب، هها ما ال يقدر على  نعه ذو حس سليم"

عللى القلرائن املنفصللة، أو ملن حيلث ا سللوب  عتما او)وإذا لاو حساب السنة هو هها، سواء من حيث  السادسة:

                                                           

، مطبعللة القضللاء يف النكللف األشللرف، هللل ق1361عللام  اووللاو ةلللة  ينيللة تار يللة أ بيللة، العللد  التاسللع والعاشللر مللن السللنة األوىل (1)
 .22ص

 املصدر. (2)
 .111ام البن حزم، صاألح  ام يف ا دول اوححملقال  عن  132فلسفة اوسالمية ملصطفى عبد الرزاق صمتهيد لتأريخ ال (3)
، مطبعللة القضللاء يف النكللف األشللرف، هللل ق1361عللام  اووللاو ةلللة  ينيللة تار يللة أ بيللة، العللد  التاسللع والعاشللر مللن السللنة األوىل (1)

 .21-22ص
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تبليغها، وهي ت تدو و على عهده أو عهو  اخللفاء من بعده، نها و ن اعتبارهلا مصلدرا  تشلريعيا  جيل  الرجلوع إليله؟(
(1) 

 واستنتج من ذلك لله:
 الفحص واجب لكنه كان متعذراً عادةً 

يفحلللل  عمللللا جيللللده مللللن  وأ)علللللى مللللن ت حضللللر  وإنلللل وو شللللك  ا  جبللللالفحلللل  حينئلللله  واوعليلللله: ي للللوو  سييييابعة:ال
 لما قال:  عا ة األح ام(، ول ن املش لة هي يف تعهر الفح 

عند أحد الصحابة، واحتملا أو ي لوو  عاما  ه  أحمله وجد )إذ أو متعسرا  جدا   الفح  لاو متعهرا  عا ة   وأ :ةالثامن
 واحتما حملسخه، أو مطلقا  واحتما تقييده، نماذا يصنع إذ ذاك؟ ح ما    ه، أو وجد  له خمص  عند

 قال: عليه الفح  من قبا بقية الصحابة.
أيظللا هللها السللائا ل وانرتضلله الللن  خللا اال سللالم جديللدا  ل يبحللث عللنهم حللا  ؟تووقللل : ليللف؟ والصللحابة مشللت

، ونلليهم احل للام والللوالة يف الللبال  املفتوحللة بعيللدا  عللن احلكللاز، يسللتوعبهم نحصللا ، ونلليهم مللن هللو يف احلللدو  حمللي الثغللور
 (2)ونيهم املشتتوو يف قر  احلكاز وأريانها، وررا أهبى عمره قبا أو يصا إىل ما يريد؟!(

)إذا امتنلللع  حمللللهإنإذا للللاو متعلللهرا  أو متعسلللرا  جلللدا  ن يلللف بلللالفح  بعلللد زمنللله  الفحللل  يف زمنللله  وأ التاسيييعة:
ن الصحابة مع قلتهم حملسبيا ، نهلا و لن ذللك بالنسلبة إىل ملن أخله علنهم، وهلم أضلعاف مضلاعفة، استيعاب الفح  ع

 (3)ولث  منهم ةهول، وإذا جاز ذلك يف عصر التابعني، نها جيوز يف العصور املتأخرة عنهم وليف؟(
 ذلك:ورت   على 

 ؟نيلهالسنة وهي غير مجموعة يتعذر للزم الناس بالرجوع فكيف ي  
خه به، وهو باأل)أال تر  معي أحمله ليس من الطبيعي أو يفرض على اال مة ل أية أمة ل مصدر تشريعي يلزموو  العاشرة:

 .؟هم   ةموع ومدو و وحمد  املفاهيم ليم ن أو تقوم احلكة به علي
ياتللله قاحملوحمللللا  جيللل  مث هلللا و لللن أليلللة  وللللة متحضلللرة أو تعتلللرب تصلللرنا  أحلللد ح امهلللا قلللوال  ونعلللال  وتقريلللرا  يف ملللد  ح

الرجوع إليه إىل جن  أحد قواحملينها املدو حملة، مع أو هلهه األقلوال واألنعلال والتقريلرا  ال تقلع إال أملام أنلرا  حملدو ين و ل  
معرونني تفصيال ، وال األحا يث الا جر  أمامهم معرونة، وهم ت جيمعوها بدورهم وت ينسقوها، لأو يضلعوا إىل جنل  

 .(1)لتخصي  مثال  وه ها(العموما  قرائن ا
إبلالع األح لام لعاملة النلا  يف هلها اللزمن متيسلر حملسلبيا  علرب اجلرائلد واالال  واوذاعلا  وعلرب ال تل   وإ ونضيف:

                                                           

 .21املصدر: ص (1)
 املصدر. (2)
 .22-21ص املصدر: (3)
 .22املصدر: ص (1)
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الا تسها طباعتها باأللوف امل؟لفة، ول ن ذلك لله للاو مفقلو ا  يف تللك األزمنلة، ولاحملل  الطريقلة املتداوللة هلي اوبلال  
ذللك للاو دلعبا  جلدا    ل لن   ،اوبلال  علرب ال تل  اللا لاحملل  تستنسلخوأيضلا  ما نيه ملن الصلعوبة، الشفوذ الهذ عرن  

 ألثر النا  ت ي وحملوا الن يعرف القراءة وال تابة. وألما 
 كل الحجج لدى األئمة   الصور األربع، والحل في إيداعه 

نللال  ا  والنواسللخ.. إخل لللديهم دالنللا أو ع لللا املخصصللا  واملقي لل وأمث اسللتنتج مللن ذلللك لللله  الحادييية عةييرة:
 قال: ، با ال ت وو حكة إال بعد الرجوع إليهم ركر ها  حملعتمد على اواهر لالمه وأيصح لنا 

 )الصور املتصورة يف املسألة أربعة، حملعرضها وخنتار ألثرها مالئمة للواقع العقلي والتأر ي. وإ
ويف هلها حمل  لالسلالم ملن أساسله، وأالن أو إخلواا العلملاء اال وىل: أو حملسق  السنة عن احلكية وحمل تفي بال تلاب، 

ي؟منلوو معلي أو ال تلاب وحللده ال يلنها ببيلاو ح للم واحلد  ميلع ملا للله ملن خصودليا ، نضللال  عللى اسلتيعاب مجيللع 
 ااَلح ام، ب ا ما  ا من أجزاء وشرائ .

ا النا دلى اهلل عليه وآله ل وحاشاه ل مس؟ولية التفلري  برسلالته بتعريضلها للضلياع عنلدما ت يلدوهبا، أو م  الثاحملية: أو  
 يأمر الصحابة بالتدوين والتنسي .

الثالثة: أو  اشي النا دلى اهلل عليه وآله عن تعمد التفري  وحملرميه بعدم العلم، وحاشاه رلا ينلتج علن إهالله التلدوين 
سللرها ضللياع لثلل  مللن ااَلح للام الشللرعية، حملتيكللة مللو  قسللم مللن الصللحابة ولللة السللنة، أو حملسللياهبم أو مللن مفارقللا ، أي

ح لام ملن قبلا ايتلاجني ضلانة إىل ملا يسلببه الفحل  علن األل وه لها، هلها باو تفلاقباو فللتهم ل وهلم  ل  معصلومني 
 ذلك، إو ت ي ن متعهرا  أحياحملا .إليها من امل لفني، من عسر وحرج بسب  تشت  الصحابة وتشت  رواهتم بعد 

الرابعة: أو حملفرتض له مجعها وتنسيقها وإيداعها عند شخ  مس؟ول عنهلا، علات  ميلع خصائصلها ليسللمها إىل ملن 
ليها من املسلمني، مث يورثها من بعده ملن يقو  على القيام اا من بعلده، لملا ورثهلا هلو، حلا تسلتوع  ملن قبلا إحتاج 

 .جتها يةاوعتما  عليها من قبلهم، ولو بالطرق اوويسها  املسلمني تدوينا ،
نإذا اعتربحملا السنة ل حب م الضرورة ل من مصا ر التشريع ، وحملزهنا النا دلى اهلل عليه وآله عن اجلها والتفري  برسالته، 

 .(1)(خه بالفرض الرابع األتعني  
 على الرجوع للعترة الطاهرة تأكيده 

)ومللن هنللا حملعلللم أو  اآلحملللف، بالروايللا  املسلللمة نقللال: هد علللى ذلللك، إضللانة للربهللاو العقللليمث استشلل الثانييية عةييرة:
النللا دلللى اهلل عليلله وآللله مللا لللاو مسللوقا  بللدوانع عاطفيللة، وهللو ي؟لللد وحللث ويلللزم بللالرجوع إىل أهللا بيتلله، بأمثللال هللهه 

إو مثلا أهلا بيلا نلي م . »(2)«هلا  لرقإمنلا مثلا أهلا بيلا لمثلا سلفينة حمللوح، ملن رلبهلا للا، وملن  للف عن»النصوص، 
                                                           

 .23-22املصدر: ص (1)
 . ۱5۲، الصواع  ايرقة : ص  ۱8۸ص  ۹ةمع الزوائد : ج  (2)
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إا ترلل  نلي م ملا أو متسل تم بله للن تضللوا بعلدذ، لتلاب اهلل » (1)«مثا باب حطة يف بين إسلرائيا، ملن  خلله  فلر لله
 .«حبا الدو  من السماء إىل األرض، وعرتة أها بيا، ولن يفرتقا حا ير ا عليَّ احلوض، ناحملظروا ليف  لفوحملين نيهما

ملللام يللوم الغللدير: وقوللله يف  لللأا  عيللل  نأجبلل  إا قللد ترللل  نلللي م »حتللهيرهم، وهللو وهلللد وعللالو الللن  علللى اال 
الثقلني أحدها ألرب من اآلخر لتاب اهلل وعرتة، ناحملظروا ليف  لفوا نيهملا، نإهبملا للن يفرتقلا حلا يلر ا علليَّ احللوض، 

بيلد عللي عليله السلالم نقلال: ملن لنل  ملواله نهلها وليله،  مث قال: إو اهلل عز وجا موالذ، وأحمللا ملوىل للا مل؟من، مث أخله
 .«اللهم وال من وااله وعا  من عا اه

علي باب علمي، ومبني ألما ما ا رسل  به ملن »وقوله ل دلى اهلل عليه وآله يف خصوص اال مام علي عليه السالم ل: 
 .(2)«بعدذ

 .(3)« عليه وآله: ما ور ث االحملبياء من قبليأحمل  أخي ووارثي، قال: وما أرث منك؟ قال دلى اهلل»وقال له: 
 .(5)((1)«ما ورث األحملبياء من قبلي، لتاب رام وسنة حملبيهم»ويف رواية لنز العمال 

 مث استنتج النتيكة ال المية.
 البرهان العقلي النقلي على عصمة األئمة 

 ؟آلهه و ما هو السر يف التزامنا بعصمة النا دلى اهلل عليقل : ) الثالثة عةرة:
أحدهم: سد  نكوا  الشك يف أو ما يأة بله النلا دللى اهلل عليله وآلله ملن قلول أو نعلا أو تقريلر نإمنلا هلو ملن  :قال
 وجا، ال ةال نيه لرأذ أو شبهة أو سهو أو  فلة أو تعمد لهب. اهلل عز

حا يللث، هللا رقتضللى هللهه األعلللى السللنة وهللم ورثت منللاءاألقللل : نللإذا انرتضللنا أو أهللا البيلل  عليلله السللالم لللاحملوا هللم 
لتلزام بعصلمة النلا دللى اهلل و ن مأموروو بلالرجوع إلليهم باعتبلارهم الورثلة  لا، أنلال تلروو أو الباعلث اللهذ  عاحمللا إىل او

لللليهم، وهلللو سلللد  نكلللوا  الشلللك يف أو ملللا يللل؟ وو إمنلللا هلللو السلللنة املوروثلللة، ال آراكهلللم إعليللله وآلللله ملللا يلللزال قائملللا بالنسلللبة 
 ما ينتكه اخلطأ والنسياو والسهو وتعمد ال هب. اخلادة، وال

بالسللماء مللن  تصللالاو للا باسللتثناء مللا يتصللا بعللوات  قللاء  لف للرة النبللوة وب مامللة امتللدا   وإو شللئتم أو تقولللوا: إو ن للرة او
س السلب  ماملة للنف اء أ راضها ل حب م العقا ل إىل حتصينها بالعصمة، احتاجتها اوألطري  الوحي، نإذا احتاج  النبوة 

                                                           

 . ۱5۲، الصواع  ايرقة : ص  ۱8۸ص  ۹ةمع الزوائد : ج  (1)
 .ويف موسوعة الغديرتراجع ههه األحا يث وعشرا  أمثا ا يف لتاب املراجعا   (2)
 .215املراجعا  ص (3)
 .2ط 14السقيفة للمرحوم احلكة املظفر ص (1)
، مطبعللة القضللاء يف النكللف األشللرف، هللل ق1361عللام  اووللاو ةلللة  ينيللة تار يللة أ بيللة، العللد  التاسللع والعاشللر مللن السللنة األوىل (5)

 .21-23ص
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 مامة امتدا ا   ا من حيث أ اء الواائف العامة لاملة، وأهها تبلي  السنة وإيصا ا إىل النا .ما  ام  او
حا يللث، لي للوو اسللتداللنا بللالعو ة ب للم إىل مضللموو حملفللس هللهه األ سللتداللاوعلللى أحملللا يف  للذ عللن هللها النللوع مللن 

حا يللث مللا نيلله تعملليم مللن  ليللا العقللا، ولنخللرت مللن هللهه األ بالسللنة حملفسللها علللى عصللمة أهللا البيلل  عللليهم السللالم بللدال  
حبللديث الثقلللني علللى  اللدسللتاويف  مث أسلله   (1)(جلميللع أهللا البيلل  عللليهم السللالم لحللديث السللفينة أو الثقلللني

علن أحلد األح لام، ملثال ،  سلهاوأضلاف بعلد للالم مطلول )قلل : أسلألك إذا دلدر اللهحمل  ملن العبلد، أو  عصمتهم 
 .؟نهف  يف حالة سهوه أو عصياحمله مع ال تاب، أو مفرتق عنها هو مت

يف ال تلاب، والسللوك اللهذ  تبلذبلني احل لم امل حملسلكامواوال ي لوو إال ملع التوانل   لتقلاءاوقال: با هلو مفلرتق، ألو 
 حملسكام بينها وال وناق.ال إددر عنه، ومع املخالفة ل مهما لاو شأهبا ل 

السللهو والغفلللة وإو أوجبللا ألدللحااما املعهريللة شللرعا ، إال أهبمللا ال ونعللاه مللن  أو :بلله قللل : وأضلليف إىل مللا تفضلللتم
احلسللي، مللداره ابتعللا  أحللدها عللن اآلخللر، نالشللخ  الللهذ ي قسللر علللى  نرتاقلللاواملعنللوذ   نللرتاقاو، ألو نللرتاقاودللدق 

  ها من  الف ال تاب.عنه، وإو لاو معهورا  يف مفارقته، وه نرتاقاوعنه يصدق عليه  بتعا واوترك دديقه 
وإذا دلح هللها، عللدحملا إىل تلهلر مللا سللب  أو اتفقنلا عليلله، مللن مفهللوم العصلمة الللا أوجبناهللا للنلا دلللى اهلل عليلله وآللله 
حب م العقا، وهي استحالة ددور ال هب أو اخلطأ أو السهو عليه، يف مقام التبلي ، لنسأل عللى ضلوئه هلا جيلوز وقلوع 

لللن »ذ سللب  لللاو، وقللد أخللرب النللا دلللى اهلل عليلله وآللله عللن عللدم وقوعلله رفللا  لللن التأبيديللة انللرتاق العللرتة عللن ال تللاب أل
 «.يفرتقا حا ير ا عليَّ احلوض

 قال: أحدهم وما يف ذلك من حمهور؟
عليهملا جتلويز لل لهب أو السلهو عللى الرسلول دللى اهلل عليله وآلله اللهذ أخلرب علن  نلرتاقاوقل : أليس يف جتويز وقلوع 

ل وهو يف معرض التبلي  ولزامه دلى اهلل عليه وآله بالتمسك اما، وهو ما سب  أو اتفقنا على مناناته لعصلمة  اقنرت اوعدم 
 النا دلى اهلل عليه وآله، نأها البي  عليهم السالم إذو رقتضى هها احلديث معصوموو، وخبادة نقرته األخ ة.

وسلليأة  للدا  رأذ ايقلل   (2)ب حطللة وال ثلل  مللن حملظائرهللا(ومللا يقللال عللن هللها احلللديث يقللال عللن حللديث السللفينة وبللا
 مث سنناقب بعا لالمهما )قد  سرها(. ،سألةالنائيين يف امل

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ثَيه ْم ِبَما يَيْعرِ : اومام الصا ق قال   ف وَن َوتَيَرَك َما يي ْنِكر ونَ رَِحَم اللَّه  َعْبداً اْجتَيرَّ َمَودََّة النَّاِس ِإَلى نَيْفِسِه َفَحدَّ

 (.25ص 1اخلصال: ج)
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